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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗ.ΠΑ.Μ. καλεί όλους
τους μηχανικούς χωρίς αποκλεισμούς, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους
απόψεις να συμβάλουν στην ανάδειξή της σε μια μαζική και ανοικτή, σύγχρονη
κίνηση των ελλήνων μηχανικών, ικανή να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις
εξελίξεις και να συμβάλλει σε ένα ουσιαστικό διάλογο και στην ευρύτερη δυνατή
συναίνεση μεταξύ των παρατάξεων με βάση αρχές και προγράμματα για το ΤΕΕ
των Μηχανικών.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους μηχανικούς


ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ανεργίας,
υποαπασχόλησης, ανασφάλιστης εργασίας ή εργάζονται στην αιχμή των νέων τεχνολογιών χωρίς
ν’ αναγνωρίζεται ο ρόλος τους.



ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ που χειμάζονται εργαζόμενοι σε συνθήκες
ποινικοποιημένου και υποαμειβόμενου επαγγέλματος.



ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ που αγωνίζονται σε
συνθήκες συνεχών μεταβολών και αλλοπρόσαλλης πολιτικής παραγωγής των έργων.



ΣΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ και του ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ που αγωνίζονται για δίκαιες αμοιβές αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά και για αναγνώριση
του ρόλου τους στην λήψη αποφάσεων και την διασφάλιση της ποιότητας των έργων της
Διοίκησης.



ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
που διεκδικούν την επαγγελματική τους καταξίωση συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της
ανάπτυξης



ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ που
αγωνίζονται για να αναγνωρισθεί και να μην υποβαθμιστεί άλλο ο ρόλος τους στη δημόσια
παιδεία και την ανάπτυξη



ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ που αγωνίζονται στους νέους τομείς
παραγωγής και στα νέα μέτωπα τεχνολογίας χωρίς επαγγελματική αναγνώριση, χωρίς
προδιαγραφές για το αντικείμενό τους και χωρίς ανάλογες υποχρεώσεις των φορέων παραγωγής.



ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ που παράγουν και
διατηρούν την αισθητική, τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς υποστήριξη, προβολή
και αναγνώριση του έργου τους.



Απευθυνόμαστε σε όλες τις ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ στα περιφερειακά
τμήματα του ΤΕΕ και τις καλούμε σε διάλογο και κοινή δράση σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητές τους.

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. με σημαντική παρουσία στο ψηφοδέλτιό της στελεχών από το σύστημα παραγωγής των
έργων, τη Βιομηχανία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Δημόσια Διοίκηση, καθώς και την
Κοινωνία της Γνώσης, καλεί τους Μηχανικούς με τη συμμετοχή και την ψήφο τους να της δώσουν τη
δυνατότητα να συμβάλει αποφασιστικά σε ένα ΣΥΓΧΡΟΝΟ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΤΕΕ, ικανό να
συμβάλει στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, αντιμετωπίζοντας τη βαθειά κρίση που τον δοκιμάζει.

